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Skolbladet
Forum för Föräldraföreningen vid Ballingslövs skola

Årets första Skolblad…
… kommer här med bidrag från i slutet av
höstterminen och början av vårterminen.
Jag önskar alla ett skönt sportlov!
/Helena

Här är vi i en gammal stuga och fikar.
Kärstin berättar en saga om hur det var förr
i tiden. Hon berättade om julen. Förr i
tiden så kom julbocken.
/Klara och Ida

Jultraditioner – besök i
Hästveda museum
En dag före jul var vi inbjudna till
Hembygdsmuseet där många från
hembygdsföreningen ställde upp och
berättade.
/Gunvor
En gobe berättade om gamla grejer. Det
var intressant. Vi dansade ront granen.
/Nhea

Luciafirande på Solbacken
Förra året avslutades med skolans
luciafirande både i skolan och på
Solbacken.

FN-dagens
…insamling i höstas till vår fadderby i
Cochabamba i Bolivia gav 720 kronor!
Tack för alla bidrag!
Lärarna

Kompisdagen

Skridskoåkning
Vi va och åkte skridskor i tisdags 9/2. Jag
ramlade 2 gonger. Jag fick saft att drika.
/Linnéa G

Idag åkte vi skridskor. Det var kul! I början
var det lite vingligt, men man kom sedan
igong. Vi fik spela ishocky. Det var lite
kul! Denna dan glömer jag aldrig!
/Elsa

I samband med Alla hjärtans dag
arrangerar Kamratstödjarna sin årliga
kompisdag, och i måndags var det åter
dags. De hade förberett en skattjakt
på skolgården och i små blandade grupper
pulsade barnen runt i snön och
letade ledtrådar. För att hålla ihop gruppen
höll alla tag i ett rep. Priset
blev skolbio och tilltugg till hela skolan.
Priset delas ut senare i vår. Vi
tillverkade även hjärtekort fulla med
uppåtpuffar och positiv energi. De
pryder nu väggen i matsalen. Till fika
bjöds det på hjärtesmörgåsar och
efter lite teater delade Kamratstödjarna ut
smördegshjärtan. Det blev en
mycket lyckad och trevlig dag.

Snö!!!
Detta året har det varit
ovanligt mycket snö och kallt.

Nu när vi har haft snö länge
så längtar man efter våren
och sommaren. Men man kan
göra mycket med snö bl.a
kasta snöbollar, åka pulka,
bygga snögubbar och göra
snölyktor och vi har passat på
att göra snö experiment.
/Viktor och
Anna-Greta.

§10. Diskussion om barnens skolresor hur
ska vi få ihop pengar?
§11. Nästa möte blir 22 mars kl. 18.30.
/Helen Niklasson

Sportlovsdisco 19/2
Föräldraföreningen anordnar
traditionsenligt disco i skolans
gymnastiksal för alla barn i åk F -6.
Föräldrar som vill hjälpa till att städa efter
discot efterlyses.

Protokoll Ballingslövs
Föräldraförening 100201
Närvarande: A-C Stenebo Annika Persson
Magnus Lindström Hasse Ekman Tina
Bengtsson Helene Lindqvist Annika
Dustler Mait Nordell Lena Ekström Jenny
Olsson A-M Hansson Helen Niklasson
§1. Magnus öppnade mötet och hälsade
alla välkomna.
§2. Det bestämdes att 1-2 har hand om
fisketävlingen, 3-4 har hand om
julbasaren/valborg, 5-6 ansvarar för
julfesten.
§3. 6015 kr blev överskottet på årets
julfest. Julfesten blev åter igen lyckad,
eleverna var väldigt duktiga skådespelare.
Brottarna klagade dock på att det busades
för mycket med deras grejor.
§4. Pulkor har köpts in, men de var av
dålig kvalitet då alla har spruckit. Skolan
ska reklamera.
§5. Vi ska försöka få med oss förskolans
föräldrar till föräldraföreningen.
§6. Sportlovsdisco fredagen i v.7. 18.3021.00 för F-2. 18.30-22.30 för 3-6. Thomas
är bokad som dj. Olika danstävlingar
utlovas.
§7. Listor på vad som ska göras vid
fisketävling, julbasar samt julfest ska tas
fram.
§8. Diskutioner om fritids kom upp,
föräldramöte på fritids måndag 15 feb.
§9. Städdag 8 maj kl. 9-12 vid sjömellet.

Läsa på dagis
Som veckans ansvar har vi att vi ska läsa
för de mindre barnen uppe på dagis.
Vi lottar ut veckas ansvar var enda vecka.
Som veckans ansvar kan man få skriva en
dikt, man kan få skriva om nyheter (lokala
nyheter, inrikesnyheter, utrikesnyheter
glada nyheter och nöjesnyheter)
uppfinnare, författare, trubadur eller
planera gympan. Dagarna innan man ska
läsa på dagis får man fixa så att man har
några böker att läsa. Sen när det är fredag
så får man gå upp på dagis och börja läsa
för barnen på Humlan. Barnen längtar efter
att man ska komma, så man känner sig
välkommen. Ibland kryper de upp i knät
när man läser. De vill gärna höra många
sagor.
/Rebecca och Felizia

Barn hjälper barn
Kyrkskolan ville uppmana alla skolor att
samla in pengar till barnen på Haiti.
Självklart ställde vi upp på detta. Vi
lyckades samla ihop hela 3052 kr åt
Unicef! Unicef tyckte barnen på skolan var
fantastiska som ställde upp för barnen på
Haiti.
På Unicefs hemsida står det om vad de
jobbar med. De jobbar för att barnen ska få
tillgång till mat och vatten samt sjukvård
och skolundervisning.
Av Herman och Saga

Planeringskalender vt -10
19/2 sportlovsdisco
v 8 sportlov
2/3 isbanan kl 10-12 åk f-6
22/3 styrelsemöte f-föreningen
1/4 påsktemadag
v 14 påsklov
30/4 studiedag
8/5 vårstädning Sjömellet
12/5 praodag åk 5-6
13/5 fisketävling
14/5 lov
1/6 idrottsdag åk 3-6
3/6 skolresa åk f-2, 3-6
10/6 avslutning
Bokbussen kommer måndagarna 15/3,
19/4, 17/5, 7/6.
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